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EDITAL PÚBLICO nº 02/2021 – EDITORA UNIVERSITÁRIA UFR 

Constituição do Conselho Editorial 

 

A Coordenadoria da Editora Universitária UFR (EdUFR), no uso de suas atribuições, divulga 

as normas para inscrições de voluntários para composição do Conselho Editorial, conforme 

estabelece o Regimento e este edital. 

1. Dos objetivos 

1.1. O objetivo desse edital é tornar pública a oportunidade de participação do Conselho 

Editorial da EdUFR, normatizar o rito de cadastramento de voluntários, seja docente 

ou técnico administrativo em Educação, bem como criar mecanismos, em caso de 

excedente de candidatos, de desempate. 

2. Da inscrição e rito de aprovação 

2.1. Buscando a qualidade em seu Conselho Editorial, fica estabelecido que qualquer 

manifestação de cadastro será voluntária, seja por docente ou técnico administrativo 

em Educação da Universidade Federal de Rondonópolis, bem como deverá seguir o 

rito abaixo: 

2.2. O voluntário deve preencher o formulário disponível no endereço 

https://forms.gle/2doJHExKT677bqFA8  (ou através do link na página web 

https://ufr.edu.br/editora/editais/ ) e concordar com o termo de conduta e condições 

de ética, imparcialidade e compromisso de cumprir as normas estabelecidas em 

Regimento Interno e decisões futuras deliberadas pelo Conselho Editorial. 

Formulários de candidaturas que não concordarem com o termo de conduta ou 

preencherem de maneira incompleta as informações, serão considerados 

indeferidos; 

2.3. As inscrições serão avaliadas e homologadas pela Coordenadoria da EdUFR, que 

publicará um edital de deferimento das inscrições, já com a pontuação dos 

candidatos (Anexo 2) na data prevista no Anexo 1; 

2.4. Caso houver excedente de voluntários para o número de vagas, será adotado o 

critério de desempate, considerando em ordem de prioridade, a pontuação realizada 

no formulário e, caso ainda permanecer o empate, longevidade no exercício da 

carreira docente ou técnica administrativa, considerando o dia da posse na UFMT 

ou UFR.  

2.5. O resultado final da composição do Conselho Editorial será divulgado em forma de 

edital e publicado no endereço https://ufr.edu.br/editora/editais/ . 

https://forms.gle/2doJHExKT677bqFA8
https://ufr.edu.br/editora/editais/
https://ufr.edu.br/editora/editais/
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3. Dos prazos, da duração do mandato e das datas de inscrições e resultado final  

3.1. O link para as inscrições de candidatos ao Conselho Editorial ficará disponível por 

um prazo de 20 dias, iniciando na data de 15 de março de 2021 (Anexo 1).  

3.2. Em até cinco dias após o encerramento do período de inscrição, será publicado o 

edital de homologação das inscrições com a pontuação dos candidatos (Anexo 2); 

3.3. Será concedido o prazo de 48 horas (dois dias) para contestação do edital de 

homologação e da pontuação. A contestação a homologação das inscrições e 

respectivas pontuações, deverá ser realizada em forma de processo SEI, 

direcionado à Coordenadoria da EdUFR (CUR – Pró-reitoria – EdUFR). O resultado 

da contestação será realizado via despacho SEI no próprio processo. 

3.4. Decorrido os prazos de contestação e resposta ao respectivo processo SEI, será 

publicado em forma de edital, disponível no endereço 

https://ufr.edu.br/editora/editais/ o resultado final para composição do Conselho 

Editorial.  

3.5. O mandato de Conselheiro Editorial terá duração, conforme o Artigo 4º do Regimento 

Interno da EdUFR, um mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido ao cargo 

por mais 1(um) mandato. 

 

4. Das atividades relacionadas ao Conselho Editorial 

4.1. As atividades realizadas pelo Conselho Editorial estão previstas no Regimento 

Interno da EdUFR, disponível em https://ufr.edu.br/editora/documentos-e-normas/  

5. Das vagas para o Conselho Editorial 

5.1. De acordo com o Artigo 4º do Regimento Interno da EdUFR, o Conselho Editorial 

será composto por 10 (dez) vagas para o cargo de Conselheiro Editorial, sendo 

exercido através de manifestação de interesse do requerente (docente ou técnico 

administrativo em educação). 

5.2.  

6. Da certificação dos Conselheiros 

6.1. O resultado final será encaminhado a Vice-reitoria, que providenciará a expedição 

da Portaria correspondente.  

 

7. Disposições gerais e finais 

7.1. A participação no Conselho Editorial não conferirá carga horária no Sistema de 

Gerenciamento de Encargos. 

https://ufr.edu.br/editora/editais/
https://ufr.edu.br/editora/documentos-e-normas/
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7.2. Aos candidatos é recomendado a leitura do Regimento Interno, em especial do 

Capítulo III, que se refere a rotina administrativa do Conselho Editorial, para melhor 

entendimento das práticas, atividades e disposições previstas em Regimento 

Interno, para que haja um bom funcionamento do trabalho editorial. 

7.3. Os casos omissos serão tratados e deliberados pela Coordenadoria da EdUFR. 

7.4. Dúvidas e apoio técnico sobre as candidaturas poderão ser solicitadas à 

Coordenadoria da EdUFR através do email rodolfo.berber@ufr.edu.br  

7.5. Fazem parte desse Edital: 

a) Anexo 1: Datas e prazos processo de escolha do Conselho Editorial da EdUFR; 

b) Anexo 2: Critérios de desempate para candidaturas ao Conselho Editorial da 

EdUFR 

mailto:rodolfo.berber@ufr.edu.br
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ANEXO I 

 

Datas e prazos processo de escolha do Conselho Editorial da EdUFR 

 

Atividade Datas/Prazos 

Lançamento do Edital 02/2021 para composição do Conselho Editorial 
 

 
15/03/2021 

Término do prazo das inscrições de candidatos 
 

 
04/04/2021 

Homologação das inscrições dos candidatos 
 

 
09/04/2021 

Prazo para recurso ou contestação 
 

 
11/04/2021 

Publicação do resultado final (previsão) 
 

 
18/04/2021 
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ANEXO II 

Critérios de desempate para candidaturas ao Conselho Editorial da EdUFR 

* Todos os itens abaixo poderão ser alvo de comprovação documental ou análise do Currículo Lattes 

** Não haverá número máximo de pontuação 

 

Atividade 
 

Critério** 

Membro de conselho editorial de editora universitária 
 

2,0 pontos / semestre 

Membro de conselho editorial de editora não-universitária 
1,5 pontos / semestre 

Membro de conselho editorial ou tradutor em revista ou periódico 
científico indexado 
(*Será considerado por semestre na atividade e não por periódico) 

 
1,0 ponto / semestre 

Revisor ou tradutor ad hoc de editora universitária ou livro publicado 
com ISSN 
(*Será considerado por semestre na atividade e não por obra) 

 
0,5 ponto / semestre 

Revisor ou tradutor ad hoc de revista ou periódico científico indexado 
(*Será considerado por semestre na atividade e não por periódico) 

 
0,5 ponto / semestre 

 

Autor ou tradutor de livro completo publicado com ISSN 
 

 
1,0 ponto / obra 

Autor ou tradutor de capítulo de livro publicado com ISSN 
 

 
0,5 ponto / obra 

Co-autor de livro completo publicado com ISSN 
 

 
0,5 ponto / obra 

Co-autor de capítulo de livro publicado com ISSN 
 

 
0,25 ponto / obra 

Experiência profissional em registro, catalogação e/ou manutenção de 
obras literárias 

 
0,5 ponto / semestre 

Experiência em marketing, vendas de obras literárias, e-commerce 
e/ou serviços de divulgação literária 

 
0,5 ponto / semestre 

Experiência em diagramação, edição de obra literária com o uso de 
software 

 
0,5 ponto / semestre 

 


